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Boros Ádám:

Á.

Florisztikai közlemények.

I.

eredeti rajzzal.)

(2

—

Ebben a közleményemben az 1919 23. évi botanizálásaim
érdekesebb elszórt adatait és az ezekre vonatkozó megjegyzéseimet
közlöm. Az 1919
21. években fleg a Duna-Tisza közével, 1922
23-ban pedig a Nyírség és a drávabalparti síkság kutatásával fogm. kir. gyógynövény kísérleti állomás megbízásai
lalkoztam. A
folytán azonban közben más vidékeken is megfordultam, mely alkalmakkor, továbbá a Duna-Tisza közén gyjtött adatok érdekesebbjeit

—

a következkben állítom össze.
1. Potamogeton densus L.

Mosón megye a holt Dunaágban,
Dunakiliti mellett. (Rajkánál P. fluüans, Hippuris vulgáris és Fontinalis anUpyretica is.) 2. Agrostis canina L. Pest megye: a nagykrösi Csókáserd bomokján. 3. Hierochloa odorata (L.) AVlilbg.
:

Mosón megye: Rajka. 4. HeleocJdoa Bernátshjana (Degen) Boros
[H. cdopecuroides
scJioenoides] Esztergom megye szülivel Muzsla
mellett. 5. Sederia varia (Jacq.) Wettst. Pest megye: a Pilishegy „Vaskapu" nev részén, mészsziklákon
Valeriána triptens és Bupleuruni longifolimii>*4
Borbás (Budapest növényzete, 48.
mai.
[
I
lap.) a pilisi növényt még a budaival azonos(
J
I
^r
^^^ vette; az újabb irodalom a Pilishegyrl
vji//

X

:

—

I

1

R

3.

il

i^em

említ

Seslería-t

6.

S.

hudensis

Borb.

Nagyszál keleti szikláin Vác
1. ábra. A. az Anthe„coendea'' néven
Tkés-nél
ricum Kliaf/n, B. AZ A. mellett.
macrocarpum felnyíló szerepel. 7. Carex hrizoides L. Pozsony megye
tei-mése^te^rm. nagy^ Dunaparton
„Záperd"-nél Somorjával
a
szemben, Rajka közelében. A Dunaparton
Rajka mellett Selaginella Mvetica is. 8. Anthericuin itiacrocarpiiiii Boros, nova ssp. spéciéi A. liliago L. [syn.
A. liliago
Deg. apud. Hollós Bot. Közi. 1910:100, (19.)] (1. ábra.)
P^st megye

—

:

a

>b'.

:

A

typo

diífert

fructubus

elongatis

[longit.

latioribus

14

ca

mm.,

cluplo

dum

fructus typi ovaliglobosae, latitudine vix vei

—9

[longit. ca

7

Hungarica

in

mm.

latit.

collibus

longitudine

oUongo-ovalibus,

— 15

fere

latit.

6

—7

mm.],

parum longiores
8 mm.]. Crescit in Magna Planitie
„Nagyerd" pr. opp. Nagykrös,

—
— Az
6

arenosis

ubi d. 25. jun. 1920. légi.
A. macrocarpum ugyan egyedül
csak termésében különbözik az A. liUago-tó\, bátran tarthatjuk
önálló endemikus fajnak, ha tekintetbe vesszük, hogy legközelebbi
rokona, az A. liliago teljesen állandósult, kevéssé variáló faj. Az
A. macrocarpum az A. liliago elterjedésének határán, meglehets
izoláltan fordul el.
Az A. liliago mediterrán növény, mi hazánkban meglehets ritka, csak a magyar íióravidék karsztos lejtin

—

fordul

el.

Az Alföldrl

Holló s-féle
hanem az

új

az irodalom

nagykrösi adatot

közli,

mindössze

mi tehát nem

A. macrocarpum-rdi vonatkozik.

9.

a

fent

idézett

az A. liliago-raj

Orchis Dietrichiana
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ushdata) Pest megye a kecskeméti Kisszüli között néhány példány. 10. 0. Timbali
Vei, (pal'Hster
coriophora) Pest megye Kiskörös mellett, szüli
közt, csak egy példány. 11. Helleborine microph/Ua (Ehrli.) Pest
megye Sarlósár és Semberi-major közt, Örkény mellett, homoki
cserjésben. Az Alföldrl csak Prodan (Terézhalom melll, BácsBodrog megye), Lányi (Szeged melll) és H e r m a n n G. (Term.rajz. fz. 1885 280., a ferencvárosi Ujligetbl) közli. Utóbbi két
helyen jövevénynek látszik, 12. DiuntJms diuünus Kit. (1. Boros,

nyírerd

(variegata

:

tisztásán,

X

:

:

:

1920 41.) Pestmegye: a pusztavacsi Nagyerd homokbuckáin (Örkény mellett) Jadone montana, Sedum Hillebrandü,
Weingartneria canesc. társaságában
a nyáregyházai Kelemenerd
homokján. 13. Wloehringia muscosa L. Bükkhegység
a szeutléleki
romok alatt (Felshámor mellett, Borsod megye) mészsziklákon,
AconHum moldavicum, Atragene alpina, Centaurea induraf a-val.
14. Pulsatilla ('J.ne?;;oiíc^ Jolanthae Boros, flavescms
gr midis,
nov. spec. híjbr. Perennis. Fólia pinnis 3
4 paribus, circuitu ovata,
latitudine vix longioria [latit, ca 5
6 cm. longit. 6
7 cm.] segBot. Közi.

:

;

:

—

mentis 2

mm.

X

—

—

apicibus subito acuminatis. Bractearum segmenta partim apicibus iterum 2 3 secta, subito apiculata.
[quasi P. grandis]

latis,

—

Flores campanulati, subnutantes, faucem versus dilatati, sepala obscure
purpureo-lilacina, P. flcwesrerdis maiora, antheris multo longiora.
Indumentum pátens, rarior ac P. grandis. A parentibus floribus
mediocris, obscure violaceopurpureis, a P. flavescenti foliis latius
sectis, segmentis paucioribus, a P. grandi indumente rariore, segmentis brevioribus, segmentis bractearum subito apiculatis latioribus
et apice iterum 2
3-sectis, dum apud P. grandem segmenta brac-

—

—

tearum longissimae, basi tantum partitae.
Crescit rarissima inter
parentes in collibus arenosis ad „Bátorliget" prope Nyírbátor
[Comit. Szabolcs],

ubi in prolepsi florendi d. 31. aug. 1920. et in

1922. detexi. Plantam hane novam, quae
„leánykökörcsin" dicitur, nominavi in honorem d r.-is
Jolanthae Murányi. 15. Pulsatilla (Anemone) Borosiana
J. Wagn., pátens y^ fiavescens, nov. spec. hyhr. Perennis. 15
25
cm. [in statu fructifero 40 cm.] alta. Fólia pinnatopartita, pinnis
plerumque 2—3, segmentis pro more 3—5 dentatis, 2 3 mm.
latis. Tota plánta pilis brevibus obsita, hirsuta, flores
ca 30 mm.
longi, nutantes, lilaciui, sordide violacei, cum etiam virides sepala
filamentis duplo longiora.
Dififert a
Jolanthae Boros praecipue pinnis crebrioribus folii et lacinis angustioribus divaricatioribusque.
Crescit rarissima inter parentes in collibus arenosis ad
„Bátorliget" prope Nyírbátor [Comit. Szabolcs]. Dicata in honorem
floritu vernali d.

14. apr.

hungarice

—

—

—

P

—

D r.-is

A. Boros, qui generi Fidsatillarum eo loco omnino studebat.
16. FidsatiUa Valentiana (pátens XgrandisJ I.
(Bot. Közi.

Wagn.

1922 84.) (az elbbivel) legkönnyebben nyári leveleirl ismerhet
fel.
Ezek a P. grandis szárnyas és a F. potens tenyeres elágazású
leveleinek összes képzelhet kombinációit mutatják. Gyakoriak az
olyan alakok is, amelyeken a másik szül csak kis hatást gyako:

Botanikai Közleménjek. 1

—

ö,

fzet.

5

'
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milyenek pl. a P. patens-hez közel álló azon alakok, melyek
ettl csak annyiban térnek el, hogy középs levélrészének igen
rövid nyele van. Virágzó állapotban fleg a P. patens-tl örökölt
gyér szörözete feltn, mely a hybridet azonnal jelzi. 17. P. flavescens (H a z s 1.) B o r b. a Nyírség jellemz növénye, hol a P. nigrii'olt,

ram Störek.-t helyettesíti, mely utóbbi a Tiszát nem lépi át.
Azon különböz színváltozatok, melyek P. pratensis, P. nigricans
és P. montana néven a Nyírségrl ismeretesek, a virág színén
kívül más tulajdonságokban talált különbségek alapján föltétlenül a

A

PulsatUlák általában hajlanak a szín-aberP. flavescens alakjai.
rációkra, az összes P. fajoknak számos ilyen lususa (modifikációja)
ismeretes.

A

P. flavescens elterjedési körzetébl sötétebb

Rapaics

már Hazslinszky,

Simonkai

és

szín
is

alakot

közölt.

A

debreceni „Haláp" homokbuckáin Rapaics" megfigyelése szerint
gyengén pirosas színben fordul elö^ [var. roseolus Boros ined.
a p c s.
non B o r b.) a typo
{- F. nigricans var. rhodosepala
ugyanezen alak él Bagamér (Bihar megve)
difPert sepalis roseolis]

—

R

;

Wagner

honnan

körül,

Halápon

I.

egy tanítványa hozta. Ez a szín válto-

—

Bagaméron

Bátorligetben
is állandó.
1 példány
a normálisan kifejldött P. flavescens ezrei között 1
zöldes (lus virescens m.) és sötét bíbor- (lus. atrooiólacea m.) szín
P. flavescetis-t a nyírbátori kispiricsei erd,
példányt is. találtam.
a teremi Bodvai erd (Vállaj mellett Szatmár megye) homokján is
megtaláltam, ezen kívül még Bátorligetbl P. nigricans Lengyel,
non Störck.), Debrecenbl,* Nyíregyházáról' és a Bodrogközbl
(Cséke melll) ismeretes. Simonkai Hazslinszky hegyaljai
o n k a i isaszegi adata
adatát is a P. flavescens-hez vonja. S i
nigricans szín változata.
ez nem egyéb, mint a
ellenben téves,
A P. flavescens szoros vonatkozást mutat a nyugati P. pratensisvalószínbb, hogy ennek és nem a
szel (színében azonban eltér)
P. nigri cnns-nSi\i leszármazottja. Az a flora-assoeiatio, melyben a
P. flavescens a Nyírségen elfordul, az északi mészben szegény
homokmezk flórájával rokon (1. Gáyer M. B. L. 1917:56.,
P. flavescens a
P. „flavicans" helyett P. „flavescens^ értend).
P. nigricans-tó\ határozottan különbözik. Simonkai által (M. B.
L. 1906:180.) már megállapított különbségeken kívül P. ?^«^nmwától a következkben tér el: virágja hengerded, nem terped úgy
zat, úgylátszik,

és

—

A

;

m

P

*^

;

—

'

Minthogy ezen

eltéréseket

semmi küls okra nem tudjuk

vissza-

vezetni, modifikációknak kell tartanunk.
^ Debrecen flórája. (Erd. Kíséri.,
1916 164.)
^ 1923-ban
és 1924-ben Halápon járva, bven
:

láttam normális P.
közte a var. roseolus csak gyéren fordul el. Figyelemreméltó,
hogy lassú szárításkor a P. flavescens sepalái megsötétednek, mire a régi
herbariumi példányok vizsgálatánál figyelemmel kell lenni.
* „Nagyerd" (loc. class.), Csere, Pallag, Haláp.
s A nyíregyházai erdben Simonkai (Akad. Közlem., 1870
179.;
á g o c sy-D i e t z.
M. B. L., 1906: 180.) P. Zicliyi néven; a Sóstó felé
* L. még
Lénárd: „A P. pratensis var. 2jichyi S c h u r-ról".

flavescens-i,

:

M

Papp

(1913.)

,

);

-
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mint az, st szájánál gyakran összeszkül, sepalái rövidebbek
tompábbak, kívülrl halvány szennyeslilák, belülrl lilássárgák.
Az egész növény sokkal gyengébben és egyenetlenül szrös. Levele
sokkal szélesebb, szrös levélsallangjai szétállk, berezdelten kifelé
hajlók. Levél- és murvasallangjainak csúcsa tompább, hirtelen
hegyesed. Murvasallangjai gyakran csúcsukon 2 3 sallangra hasadnak. Ezzel ellentétben a P. nigricans virágjai szétterpedk, harangi
idomúak, szájuk felé lényegesen tágulnak, sepalái violafeketék. Az
egész növény srn, egyenletesen, elállan bozontos. Levél- és
murvasallangjai hegyesek, a murvás allangok az alsóbb részükön
A P. Zichyi Sehur,
hasadnak 2 3 sallangra, nem a csúcsukon.
mi különben is bizonytalan növény, a leírás és a termhely fekvése alapján nem azonos a P. flavescens-szeV (1. Borbás Term.
Közi. 1893:331., Rapcs Erd. Kíséri. 1916:37.). Szny, Gönyü,
Gyr vidékén a P. Zichyi-i keresve (Jávorka, Polgár, Boros)
szét,

és

—

—

—

találtunk. A P. Zichyi föltehetöleg csak a
A három telivér Tiihaszínváltozéka (mutációja).
tilla-í^ (pátens, grand/is, flavescens) Bátorliget mellett nagy tömegben keverve fordul el. (A P. flavescens sszel bven van másodvirágzásban). Köztük a P. grandis Xs pátens igen gyakori, a P.
pátens
flavescens ellenben igen ritka.
grandis >; flavescens és a

P.

csak

nigricans-t

—

P. nigricans

P

A

X

P. patens-nek az Alföldön ez az egyedüli ismeretes termhelye,

a P. grandis Debrecen vidékén (Nagycsere Hazslinszky, Rapaies; Haláp Boros 1923.) és a Duna-Tisza közén (Káposztásmegyer, Rákos, Mouor, Pilis, Örkény, Kecskemét) elfordul.
A bátorligeti buckás, ahol 6 PulsatiUa fordul el, a leggazdagabb
Pulsatilla-termöhely a világon, mi esztétikai szempontból is egyedül
18. Fapacer hyhridum L., Jlalcolmia afrícana, 3Iyagrum,'
álló.
Blfora, Lathyrus aphaca, Vicia sativa, V. angustifoUa, CmccaUs
daucoides, Valerianella dentata, PotentiUa collina, Adonis flaminea,
Consólida orientaUs, Althaea hirsuta. stb. társaságában Kuuszeutmiklós és Homokszeutlörinc (Pest megye) közt, az épül vasúti
töltésen. 19. Nasturtimn officináié R. Br. Pest megye az alagi- majori
patak mocsaraiban, Rákospalota és Alag közt (gyéren). 20. Spiraea
oblongifolia W. et K. Budapest: a Fels-Kecskehegyen, Óbudánál.

—

:

Meglep, hogy a Hieracium dmiuhiale B
len

közelében

ennyi

o r b.

ideig ismeretlen maradt.

L a m.

termhelye közvet21. Sorbus

lati fólia

Márkó Kápolnadombjának erdejében
Veszprém megye
Zala megye Gyenes mellett (gyjt. G á y e r). Borbás (Balaton
:

:

1.) a gyenesi növényt S. semiincisa néven
niárkói és gyenesi növény szélesebb és tompább
levélkaréjaival a valódi budai tí. semiincisa B o r b. (Term. Közi.

flórája

207.,

208., 441.

rajzolja és írja le.

A

1879:34.) -tói eltér és a 6\ latifolia-Yal egyezik meg. A Bakonyban az ana-csoportból nem a budai S. darmhíalis (Jáv.), hauem
egy
ária
cretica [S. meridionalis A u c t., pl. Veszprém mellett

—

*S'.

'

-

Ebben a kérdésben P a p p L. (i.
Csengd, Kiskunhalas, Kalocsa

Bzele közt

is

(Pest m.).

h. 28. stb. lap)

más véleményen van

mellett, továbbá

Farmos

és

Tápió-

;
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él

;

valószínleg ez a

W

»S'.

latifólia

megye

Á.

egyik szülje. 23. Kitaihelia vUi-

Margitliget (Pomáz mellett), kertek
közelében, valószínleg elvadulva. 23. Helianthemum nummidarinm

folia

(L.)

Du

i

1

Pest

d.

1

A

11.

:

Duna-Tisza közén számos

helyen

:

Jánoshalma

és

közt [Prodan-iiál (M. B. L. 1915:241.) téve-sen
ohsciiDim néven, példánya megvan nekem], Szelevényi erd
Csongrád megye) Lányi M. B. L. 1915:262., Lengyel

Kiskunhalas

H.
(stb.

Erd. Kíséri. 1915:67.), Kecskemét (Nagynyír és Kisnyír), NagyHolló s-nál (Kecskemét
körös [Csókás-, Nagy- és Pálfája-erd
növ. 138. 1.) tévesen H. obscumm néven], Peszéradacs, Sarlósár,
[„Borovicska-erdö". Kerner-nél (Veget. Verhált. 48. 1.) mint
H. tomentosiim\ Örkény (Lövtér, Örkényi-erd, Örkényi-tábor),
Keriier közlését már
Csepelsziget (Soroksárral szemben).
J a 11 c h e n (Die Cistaceen Ost.-Ung.-s 44. 1.) helyesbíti H. nummularixm-ra..
Csepelszigetrl Bor b ás (Erd. Lapok 1885:302.)
;

—

A

„H. rtdgare var. angnstifolmm Jacq., Vis."' néven közli, Degen
néven bocsáu. imien „H. nnmmularium Yax. pustarum Borb."
totta cserébe, utóbbi azonban helyesen a if. ooatimi alakja [Mat.
Term. Közi. (A szerbtövis...) 1893:19] és nem a U. nnmmnlarium-é, mint ahogy azt Borb. késbb (Balaton fi. 395. 1.) tévesen
veszi (1. J a n c h e n i. h. 50. 1.) A Duna-Tisza közének belsbb
részén

tehát

csak

a

Hollós, mint K e rn

H. nnmmularium

fordul

e r adatai idetartoznak.

A

el; úgy Prodan,
H. ovatum a Duna-

Tisza közének csak felsbb részén fordul el, a pesti síkon (Káposztásmegyer. Rákos), a Szentendrei szigeten és a Tápió völgyében [Tápiószecs Ke
szerint (Veg. Verh. 47. 1.) egész Mouorig]. Feltn jelenség ez, mert a Buda-Pilisi hegységbl a H.
Duna-Tisza köze tehát ebben a
nummidarinm teljesen hiányzik
Bakomiyal mutat kapcsolatot (H. nummul. a Bakonyban gyakori).
A H. ocatum a Budai hegységben gyakori, az Alföldön ritka.
Mindkét faj az Alföldön keskenyebb level, mint általában a
;

mer

A

H. ooatum ezen alakja megfelel a var. Janceola[H. pustarum Bor b.]-nak, míg a H. numynularimn
analóg keskenylevel alakja a var. oblongifoUtim (W i 1 1 k.) [H.
angustifolinm Borb. 1. c. non Jacq., Vis.]. Mindkett csekély
szisztematikai érték ökológiai alak. 24. Fleurosi)erm,um austríacum
(L.) Hoffni. Bükkhegység: erdben a „Bánkút" mellett, a Bálványhegynél, Felshámor közelében (Borsod m.). 26. Laserpitiiim pru-

hegyvidéken:

tum

(W

i

1 1

a

k.)

thenicum L. var. silaifolla Boros nov. var. Glaberrima, sicuti
var. glahra DC, sed foiiis subtilius sectis, segmentis longe productis,
10 mm. longis minus dentatis,
tenuioribus, 2
3 mm. latis, 6
Silai flavescentis fólia in memóriám revocantibus distincta. Crescit
in pratis humidis [!] ad Bátorliget prope Nyírbátor (comit. Szabolcs),

—

—

»
A. H. angusUfáium (Jacq. Hort. Vindob. III. 29.) kétes, mert nem
lehet megállapítani, hogy az ovatum- vagy nummiüarium-hoz tartozó alak-e
a H. angustifolium Vis. (FI. Dalmát. III. 146.) pedig a H. nummularium
még keskenyebb level dalmáciai alakja, melynek biztosabb neve var. lineari-

folium

(W i 1

1

k.).

::
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ubi d. 31. aug. 1920. légi. 26. Seseli Bechii Seefried. Pest m.
a Gombos-Ptharasztierdö homokbuckáin, Vasad mellett. 27. Asta Szentlászlhegy erdejében, Visegrád
rantia major L. Pest m.
a nagykörösi Cskásmellett. 28, Gentiana eruciata L. Pest m.
erdöben. Ugyanitt még ^ícer tataricmn, Veronica spuria. [A Nagyerdben: Vícia lÁsiformls (Nyáregyháza mellett is, E<pnsetiim
hyemale, All'mm marginatum-mal), Laetuea Chaixi, L. stricta].
6r. crneiata-t Hollós a Nagynyírrl közli. 29. Onosma torneme
:

:

A

Jáv. Abaúj-Torna m. a Tornanádaska fölötti karsztos lej tön szép
mészflra (többek közt Carduus coUinus, Teucríum hotrys) társaságában. 30. Pulmonaria Filars0kyana Jáv. Bukovina: a Capul:

Semadam

Sándor,
hegyen, Kirlibaba mellett, ifj. Simonyi
harctéren hsi halált halt barátom gyjtötte 1917 júniusában, harctéri
szolgálata közben. Kirlibaba vidékérl hozott növényei közül még
említésre méltók
Phleum commutatum, JRanunculus carpatícus,
Erysimum CeUummn, Melampyrum saxosum, Calamintha cdpína,
Campanula afnetina. 31. Myosotis sparsiflora Mikan Pest m.
a „Monori erd "-ben Pilis és Monor közt (Felsnyáregyházai erd).
Ugyanitt még: Staphy:

lea,

sus,

Evonymus
Viburnum

Bhamnus

verruco-

lantana,

cathartica,

Aeer campestre, Doronicum hungaricum, Lithospermuni purpureo-coeruViola

leum,

silvestris,

t

^
e

ábra. A. a. Veronica trvphyVa
p-aecox ; C.
Wagneri (tripMjUa

2.

Mélica altissíma, Hype-

ricum

hirsutitm.

a

sparsiflora-i

Tkés

említi

A

B.
c.

Jocmnis

b.

V. praecox.

31.

megyében
a

X

;

Sad1e

Nagyszálról.

r

Az

óta

nem gyjtötték

Alföld

más

részén.

;

csak
Szerb-

(Thaisz M.

B. L. 1917:168.), Debrecennél és a Delibláti
Joannis Wagneri Boros,
32. Veronica
F. praecox
friphyUa, nov. sp. hi/hr. (2. ábra.) Annua. Plánta
tota glandulosopilosa. Caulis erectus, simplex vei ramosus [exempl.
nostra 5
11 cm.] fólia caulina opposita, pinnatipartita, utrinque
incisuris 2
3 profundis, superne in bracteas transgredientia. Bractea

csanádon

homokpusztán

él.

X

—
—
lineares, 1 — 2

incisiirís praeditae.¥lores solitani [apice caulis], spicam
formantes. Pedicelli calycibus aequilongi, petala coerulea. Capsula
ovata, tumida, latitudine parum longior, emarginata, pubescens.
Foliis p'matípartitis a V.
Characteres typici huius plantae sünt
] et a F. tryphylla [fólia palmatipraeeoci [fólia integria crenata

—

:

—

5-fida habenti] bene diversa, etiam bracteae utrimque profunde
mono-bidentata F. praecoris bracteis dentatis, F. triphyllae bracteis
trifidis,
quia etiam F. vernae, hybrido nostro J: similis plantae
bracteis integris longe differunt. F. verna foliis pinnatis, capsula
dilatata, floribus azureis, habitu simplici a F. Joannis Wagneri
totó ceto aliena. Creseit in arenosis „Ujerdö" inter pag. Ocsa et
Alsópakony, ubi d. 30. apr. 1922, inter parentes légi. Denominatum
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Wagner

honorem archidivectoris Joannes
Budapestiensis33. Plantago ruhens
Bükk-hegység fennsíkja: a Lustavölgy
fölött és a Jávorkútnál (Hámor mellett, Borsod m.). JBotrychinm
hmaria, Nárdus, Orchis glohosa, Listera ovafa, Aquilegia vulgáris,
Viola pumüa, Ch-epis praemorsa társaságában. 34. Artemisia austriara
J a c q. Pest m. homokos helyen, a Bimbtanya felé, Monor mellett.
35. Gentaurea Bechiana M. F.
ü 1 1 n. (C. Éhenana
i)anno nica)
in

Hst.

:

M

X

Mátra: a Nagygalya hegyirétjén (Gyöngyössolymos mellett, Heves
m.).^ 36. Carduus vrthocephalus Wallr. (G. acanthoides 'Knutans)
Pest m. Máriaremete közelében (Pesthidegkút mellett) szülivel.^
37. Doronimm caKcasicum M. B. Baranya m.
a Harsányi-hegy^
redejében, Nagyharsány mellett, Allium ursintim-mskl.
:

:

(A növénytani szakosztály 1921 ápr. 27-én, 1922 uov. 8-áu és 1923.
máj. 9-én tartott üléseibl.)

Greguss Pál: A paraphyllmmok

fejldéstörténeti

jelentsége.
(20 eredeti

i-ajzzal.)

A növényország fejldéstörténetével foglalkozók az újabb idben majdnem mindnyájan megegyeznek abban, hogy a lombosmohok és májmohok közül egyik sem vezethet le a másikból, mert
mindkettnek sajátos fejldéstörténete van. A kutatók rendesen egy
st tételeznek fel és ebbl kísérlik meg a két
eltér tipus levezetését. A két mohatipus között genetikai közös
sajátságot tényleg alig találunk (1. Goebel: Organogr. 14
15. 1.).
A korpatüvek és páfrányok levélzetéhez hasonlóan, különösen a
levélzetben van fundamentális különbség. Amilyen genetikai különbközös, hypothetikus

—

ség van pl. a Lycopodium- és Filicinae-tipus levélzete között,
ugyanilyet találunk a lombosmohok és májmohok között is. Ezt
a különbséget pregnánsul hangsúlyozza Wettstein (Handb. d.
Syst. Bot. 2. Aufl., 294. 1.), L i g n i e r 0. (Essai sur l'evolution
morphologique du régne végétale. Paris, 1908) és Jeffrey (Lotry:
Stammesgesch. H., 405). Különösen L i g n i e r foglalkozott e kérdéssel és kutatásaiból azt az eredményt szrte le, hogy a korpafiivek levéhete a lomhosmohokéhos hasonlóan, a smr eindermiólis
sz öröklétébl fejldött volna ki. Minthogy ezt a fejldésmenetet nem
figyelte meg, egy olyan hypothetikus alakot
Prolpcopodiaceae
tételezett fel, amelyen ez esetleg bekövetkezhetett. Fejldéstörténeti dolgozatomban én is e felfogáshoz csatlakoztam. Ebben való

—

—

'

közt

Lunz mellett

Gentaurea

Tátrae

a Seetal-ban, a

B

o r b.

Seehof

fC. scábiosa

X

és a Mittersee
alpestrisj-t

gyjtöttem.
2
Hainburg mellett, a Hundsheimerberg-en

József

(det.

(Alsóausztria)
I.

Wag

n.)

(Alsóausztria), Scbeffer
cnspitsj S c h 1 e i c h-t
úrral (Pozsony) Carduus polyacantJios fnutans

gyjtöttünk.
^ Napos, köves lejtin Bup'eurum

X

affine

S ad

1.

